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Каталогизация на монографии в повече части 
 

В тази част е описан начинът на въвеждане на библиографски данни и на данни за 
състоянието на фонда за монографии в повече части с общо заглавие и заглавия на 
отделните томове, които са в йерархична зависимост помежду си на две („баща”, 
„син”) или повече („баща”, „син”, „внук”, „правнук” ...) нива. Отделните части 
могат да бъдат номерирани, могат да имат по едно заглавие (подчинено заглавие) 
или по две или повече заглавия (равностойни по значение подчинени заглавия). 
Начинът на каталогизиране на монографиите в повече части оказва съществено 
влияние върху степента на унифицираност и качеството на споделената база данни. 
За да се улесни съгласуването на практиката и разбирането на начина на въвеждане 
на данните за състоянието на фонда, в приложение са посочени типични примери, 
разделени в две групи: 
 

A. Създава се един библиографски запис: 

1. Отделната част няма собствено заглавиe 
2. Поредици, в които заглавията на отделните части не са достатъчно 

идентифициращи 
 

B. Създават се повече от един библиографски записи: 

3. Отделната част има самостоятелно заглавие 
4. Отделната част има две или повече равностойни по значение заглавия 
5. Общото заглавие е родов израз 

 

При създаване на нов запис за монография в повече части винаги се избира маска M 
(по-рано М1) (монографии) или N (некнижни материали). В подполе 001d 
(йерархично ниво) се въвежда код „0” - без йерархична връзка. При създаване на 
нов запис за монография в повече части или поправяне и осъвременяване на 
съществуващи записи, е необходимо да се прилагат правилата, описани по-долу. 
Записите, които се прехвърлят от споделената база данни, също трябва да се 
актуализират според споменатите правила. При обработване на монографии от 
група А не трябва да се използва годината на издаване като идентификационен 
признак за търсене в споделената база данни. При създаване на нови записи и 
прехвърляне на записи от споделената база данни не трябва в един и същ запис да 
се включват части от различни издания (поле 205). Всяко издание трябва да бъде 
описано в отделен запис. За монографии от група А задължително трябва да се 
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свали записа от споделената база данни, дори когато не се обработват всички части, 
въведени в поле 215. 
 

100  ⊔⊔ ≠bg≠c1985≠d1989≠hslv 
210  ⊔⊔ ≠d1985-<1989> 
215  ⊔⊔ ≠aZv. <1-2, 4-5> 
327  01 ≠0Dosedanja vsebina:≠a1: A-C. - 1985. - 87 str.≠a2: Č-F. - 1986. - 96 

str.≠a4: J-M. - 1988. - 110 str.≠a5: N-P. - 1989. - 92 str. 
 (Данните в записа са запазени в споделената база данни.) 
 
 
100  ⊔⊔ ≠bg≠c1985≠d1989≠hslv 
210  ⊔⊔ ≠d1985-<1989> 
215  ⊔⊔ ≠aZv. <1-5> 
327  01 ≠0Dosedanja vsebina:≠a1: A-C. - 1985. - 87 str.≠a2: Č-F. - 1986. - 96 str. 

≠a3: G-I. - 1987. - 105 str.≠a4: J-M. - 1988. - 110 str.≠a5: N-P. - 1989. - 92 
str. 

996  11 ≠d1A\f2\n543023\x3≠f098705271≠va 
996  11 ≠d1A\f2\n543023\x4≠f098805869≠va 
 (Допълненията в запис, прехвърлен от споделената база 

данни и запазен в локалната база данни. С командата 
LOCK1 записът е запазен и в споделената база данни. 
Записът е прехвърлен от библиотека, която отбелязва в 
данните за състоянието на фонда си, че притежава само 3 
и 4 том.)  

 

При монографии от група B, записът може да се свали от споделената база данни 
само когато е сигурно, че се отнася за същото произведение. В противен случай се 
създава нов запис с помощта на командата NEW/INCL (COBISS/Каталогизация, 
NEW/INCL – 1).  

За визуализиране на сигнатурата върху каталожната картичка цифровото означение 
за отделното произведение за монографии от група А се въвежда в елемент \x, а за 
монографии от група B – в елемента \s на подполе 996≠d (Виж COMARC/H, част ≠d 
– Сигнатура). Записите, създадени в базата данни COBIB преди 4 юли 1994 г., които 
не са съобразени с посочените принципи, трябва преди прехвърлянето да се 
поправят от каталогизатора и след това да се запазят в споделената база данни. 
Записът може да бъде поправен и от друг потребител, който разполага с правата да 
използва командата LOCK1. 
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При поправяне на записи за монографии от група А по правило се допълва първото 
ниво в йерархията („бащата”) и се изтрива второто („синовете”), а при монографии 
от от група Б се допълва второто ниво („синовете”) и се изтрива първото („бащата”). 
Когато монографията принадлежи към група А, а е обработена по правилата за 
група B, първият запис трябва да се поправи, а останалите да бъдат изтрити. При 
използване на записи от библиотеки, които не участват в системата COBISS, те 
обикновено се поправят от библиотеката, която ги е свалила, а след това с команда 
LOCK1 се съхраняват в споделената база данни. 

Ако библиотеката няма правото да използва командата LOCK1, тя се обръща най-
напред към регионалната, а след това към националната библиотека с искане да се 
поправи и завърши записа или уведомява за това библиотечно-информационната 
служба. Начинът на каталогиране на монографии в повече части, валиден преди 4 
юли 1994 г. е представен на следващите червени страници. 
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1. Отделната част няма заглавие  

По този начин се обработват монографии в повече от една част, при които всички части се 
различават помежду си само по цифровото означение. Всяка отделна част има собствено 
цифрово означение, но няма заглавие (следователно, няма подчинени заглавия). Когато 
всяка част има собствен ISBN, поле 010 се повтаря, а в подполе ≠b се записва съответното 
цифрово означение на частта. В подполе 215≠а се въвежда броят на частите и пагинацията 
на отделните части. 

 
 

Въвеждане на данните:  

 

001  ⊔⊔ ≠ac≠ba≠cm≠d0 
010  ⊔⊔ ≠a86-7195-026-3 
100  ⊔⊔ ≠bd≠c1990≠g0≠hslv 
101  1⊔ ≠aslv≠ceng 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ay 
200  0⊔ ≠aKdo je Bourne≠eroman≠fRobert Ludlum≠g[prevedel Božidar Pahor] 
210  ⊔⊔ ≠aMurska Sobota≠cPomurska založba≠d1990≠eMurska Sobota≠gPomurski 

tisk 
215  ⊔⊔ ≠a2 zv. (337; 338 str.)≠d21 cm 
225  2⊔ ≠a#Zbirka #Pesti 
300  ⊔⊔ ≠aPrevod dela: The Bourne identity 
675  ⊔⊔ ≠a820(73)-312.4≠s820 
700  ⊔1 ≠aLudlum≠bRobert≠4070 
702  01 ≠aPahor≠bBožidar≠4730 
996  01 ≠dlA\n129340\x1≠f099004906≠va 
996  01 ≠dlA\n129340\x2≠f099004907≠va 
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Описанието се визуализира в следния вид: 
 
                                             A 129340 
LUDLUM, Robert 
       Kdo je Bourne : roman / Robert Ludlum ; [prevedel Božidar 
Pahor]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1990 (Murska Sobota : 
Pomurski tiski). - 2 zv. (337; 338 str.) ; 21 cm. - (Zbirka Pesti) 

Prevod dela: The Bourne identity 

ISBN 86-7195-026-3 
820(73)-312.4 
A 129340/1                                                            1990/4906 
A 129340/2                                                            1990/4907 
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2. Поредици 

По този начин се обработват монографии в повече части, които излизат редовно, с 
предварително обявен брой на частите. Всеки отделен том има заглавие, което не е 
достатъчно за идентифициране. То може да замества номерацията (буквени 
означения за начало и край на част, когато съдържанието е подредено по азбучен 
ред, напр., енциклопедии, речници, указатели и др.) или родов израз (напр., Текст, 
Справочен апарат и др.) Данните за отделните части се допълват в полетата 215 и 
327 според реда на номерацията, а не по реда на получаването им. 

2.1 Завършени поредици 

В подполе 100≠b се въвежда код „g – монография, чието публикуване продължава 
повече от една година”, в подполе 100≠c се въвежда годината на публикуване на 
първата част, а в подполе  100≠d – годината на публикуване на последната част. 
Когато монография в повече части е издадена в една календарна година, в подполе 
100≠b се въвежда код „d – монография, издадена едновременно или в рамките на 
една календарна година” (COMARC/B, с. 100 - 1). Подполе 210≠b се попълва по 
същия начин като поле 100, във вида „Година на публикуване 1 – Година на 
публикуване 2”. В подполе 215≠а се въвежда броят на частите и пагинацията на 
отделните части. Пагинацията на отделните части може да се въведе и в поле 327. 
Подчинените заглавия се въвеждат в повтарящи се подполета 327≠а – Забележка за 
съдържание. В подполе ≠0 се записва въвеждащ израз (напр., „Съдържа:”), а в 
подполе ≠а се въвеждат подчинените заглавия: цифровите означения и заглавията 
на подчинените части, а ако е необходимо и останалите данни (година на 
публикуване, пагинация, отговорност). Индикатор 2 трябва да има стойност 1 – в 
такъв случай съдържанието на всяко повторено подполе ≠а ще се визуализира на 
нов ред. 
 

100  ⊔⊔ ≠bg≠c1990≠d1993≠hslv 
210  ⊔⊔ ≠d1990-1993 
215  ⊔⊔ ≠a4 zv. (100; 110; 110; 120 str.) 
327  11 ≠0Vsebina:≠a1: A-G. - 1990≠a2: H-K. - 1991≠a3: L-O. - 1992≠a4: P-Ž. - 

1993 
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Въвеждане на данните:  

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠be≠c1967≠d1928≠em≠hslv 
101  0⊔ ≠aeng 
102  ⊔⊔ ≠anld 
105  ⊔⊔ ≠aa 
200  0⊔ ≠aGothic & renaissance bookbindings≠eexemplified and illustrated from the 

author's collection≠fE. Ph. Goldschmidt 
205  ⊔⊔ ≠a2nd unchanged ed. 
210  ⊔⊔ ≠aNieuwkoop≠cDe Graaf≠aAmsterdam≠cN. Israel≠d1967 
215  ⊔⊔ ≠a2 zv. (369 str.; VII str., CX f., pril.)≠cilustr.≠d28 cm 
324  ⊔⊔ ≠areprint of the ed. London, 1928 
327  11 ≠0Vsebina:≠aVol. 1: Text≠aVol. 2: Plates - photographes 
532  03 ≠aGothic and renaissance bookbindings 
675  ⊔⊔ ≠a686.11(091)"14/15"≠s6 
675  ⊔⊔ ≠a745.531:686.11(100)"14/15" 
700  ⊔1 ≠aGoldschmidt≠bErnst Philip≠4070 
996  01 ≠df2\n234980\x1≠f197200177≠va 
996  01  ≠df2\n234980\x2≠f197200178≠va 

 

Описанието се визуализира в следния вид: 

                                            II 234980 
GOLDSCHMIDT, Ernst Philip 
        Gothic & renaissance bookbindings : exemplified and illustrated 
from the author's collection / E. Ph. Goldschmidt. - 2nd unchanged 
ed. - Nieuwkoop : De Graaf ; Amsterdam : N. Israel, 1967. - 2 zv. (369 
str.; VII str., CX f., pril.) : ilustr. ; 28 cm 
Vsebina: 
Vol. 1: Text 
Vol. 2: Plates - photographes 
 

686.11(091)"14/15" 
745.531:686.11(100)"14/15" 
 

II 234980/1                                                                      1972/177 
II 234980/2                                                                      1972/178 
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2.2. Незавършени поредици  

В подполе 100≠b се въвежда код „g - монография, чието публикуване продължава 
повече от една година”, който не трябва да се променя и след излизането на 
последната част на публикацията. В подполе 100≠с се въвежда годината на 
публикуване на първата част. В подполе 100≠d се въвежда „9999” (ако е излязла 
само първата част) или годината на частта, която е публикувана до момента (когато 
са излезли повече от една части). Подполе 210≠d се попълва по същия начин като 
поле 100, във вида: „година на публикуване 1–” (след излизането на първата част), 
съответно „година на публикуване 1 - <година на публикуване на последната, 
публикувана до момента част>” (излезли са повече от една части). В подполе 215≠а, 
в остри скоби, се въвежда броят на получените до този момент части. Данните, 
заградени в остри скоби са временни и се променят след публикуването на всяка 
следваща част (годината на получаване на последната излязла до момента част в 
подполета 210≠d и 100≠d, както и броя на частите в подполе 215≠а). Подчинените 
заглавия се въвеждат в повтарящи се подполета 327≠а – Забележка за съдържание. 
В подполе ≠0 се записва въвеждащ израз (напр., „Получени досега:”), а в подполе ≠а 
се въвеждат подчинените заглавия: цифровите означения и заглавията на 
подчинените части, а ако е необходимо и останалите данни (година на публикуване, 
пагинация, отговорност). Индикатор 2 трябва да има стойност 1 – в такъв случай 
съдържанието на всяко повторено подполе ≠а ще се визуализира на нов ред. 
Забележката в поле 327 се допълва след публикуването на всяка следваща част 
(добавя се ново подполе ≠а) 

 
100  ⊔⊔ ≠bg≠c1988≠d9999≠hslv 
210  ⊔⊔ ≠d1988- 
215  ⊔⊔ ≠aZv. <1-> 
327  01 ≠0Dosedanja vsebina:≠a1: A-Č. - 1988. - 108 str. 
 (Публикуван е първият том. Предвижда се публикуването да 

продължи.) 
 
100  ⊔⊔ ≠bg≠c1988≠d1989≠hslv 
210  ⊔⊔ ≠d1988-<1989> 
215  ⊔⊔ ≠aZv. <1-2> 
327  01 ≠0Dosedanja vsebina:≠a1: A-Č. - 1988. - 108 str.≠a2: D-F. - 1989. - 95 str. 
 (Публикувани са първият и вторият томове. Предвижда се 

публикуването да продължи.) 
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100  ⊔⊔ ≠bg≠c1988≠d1992≠hslv 
210  ⊔⊔ ≠d1988-<1992> 
215  ⊔⊔ ≠aZv. <1-2, 4-6> 
327  01 ≠0Dosedanja vsebina:≠a1: A-Č. - 1988. - 108 str.≠a2: D-F. - 1989. - 95 

str.≠a4: K-M. - 1990. - 93 str.≠a5: N-Q. - 1991. - 104 str.≠a6: R-Š. - 1992. - 
100 str. 

 (Публикувани са първият, вторият и 4 до 6 томове. Предвижда се 
публикуването да продължи.) 

 
 
100  ⊔⊔ ≠bg≠c1980≠d1994≠hslv 
210  ⊔⊔ ≠aMünchen≠aZürich≠cArtemis≠cWinkler Verlag≠d1980-<1994> 
215  ⊔⊔ ≠aZv. <1-6; 7, Lief. 1->≠d27 cm 
327  01 ≠0Dosedanja vsebina:≠aBd 1: Aachen bis Bettelordenskirchen. - 1980. - 

LXIII str., 2108 stolp.≠aBd. 2: Bettlerwesen bis Codex von Valencia. - 1983. - 
VIII str., 222 stolp.≠aBd. 3: Codex Wintoniensis bis Erziehungs- und 
Bildungswesen. - 1986. - VIII str., 2218 stolp.≠aBd. 4: Erzkanzler-Hiddensee. 
- 1987-1989. - 2220 stolp.≠aBd. 5: Hiera-Likanien. - 1990-1991. - 2219 
stolp. - Bd. 6: Lukasbilder-Plantagenet. - 1992-1993. - 2206 stolp.≠aBd. 7, 
Lief. 1: Planudes-Privileg(ien). - 1994. - Stolp. 3-224 

 (Публикувани са томове 1 до 6 и първата част на седмия том. 
Предвижда се публикуването да продължи.) 
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Въвеждане на данните:  

 
001  ⊔⊔ ≠ac≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠bg≠c1987≠d1993≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠aa≠bf 
200  1⊔ ≠aEnciklopedija Slovenije≠f[glavni urednik Marjan Javornik≠gizdelava 

zemljevidov in risb Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana≠gizdelava 
grafikonov Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana] 

205  ⊔⊔ ≠a[1. natis] 
210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cMladinska knjiga≠d1987-<1993>≠eLjubljana≠gMladinska 

knjiga 
215  ⊔⊔ ≠aZv. <1-7>≠cilustr.≠d30 cm 
300  ⊔⊔ ≠aOd 7. zv. dalje glavni in odgovorni urednik Dušan Voglar 
300  ⊔⊔ ≠aUrednica posameznih zvezkov Alenka Dermastia 
327  01 ≠0Dosedanja vsebina:≠a1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv.≠a2: 

Ce-Ed. - 1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv.≠a3: Eg-Hab . - 1989. - XV, 416 str. 
- 30.000 izv.≠a4: Hac-Kare. - 1990. - XVII, 416 str. - 30.000 izv.≠a5: Kari-
Krei. - 1991. - XV, 416 str. - 22.000 izv.≠a6: Krek-Marij. - 1992. - XV, 416 
str. - 20.000 izv.≠a7: Marin-Nor. - 1993. - XV, 416 str. - 20.000 izv.  

675  ⊔⊔ ≠a908(497.12)(031)≠s9 
702  11 ≠aJavornik≠bMarjan≠4340 
702  11 ≠aVoglar≠bDušan≠4340 
702  01 ≠aDermastia≠bAlenka≠4340 
996  11 ≠dlČ\f2\n363507\x1≠f098705271≠va 
996  11 ≠dlČ\f2\n363507\x2≠f098805869≠va 
996  11 ≠dlČ\f2\n363507\x3≠f098905773≠va 
996  11 ≠dlČ\f2\n363507\x4≠f099006881≠va 
996  11 ≠dlČ\f2\n363507\x5≠f099107161≠va 
996  11 ≠dlČ\f2\n363507\x6≠f099206955≠va 
996  11 ≠dlČ\f2\n363507\x7≠f099400125≠va 
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Описанието се визуализира в следния вид:  

 

                                                      Č II 363507 
      ENCIKLOPEDIJA Slovenije / [glavni urednik Marjan Javornik ; 
izdelava zemljevidov in risb Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana ; 
izdelava grafikonov Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana] 
. - [1. natis]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987-<1993> (Ljubljana 
: Mladinska knjiga). - Zv. <1-7> : ilustr. ; 30 cm 
 

Od 7. zv. dalje glavni in odgovorni urednik Dušan Voglar. - Urednica  
posameznih zvezkov Alenka Dermastia 
 

Dosedanja vsebina: 
1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv. 
2: Ce-Ed. - 1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv. 
3: Eg-Hab. - 1989. - XV, 416 str. - 30.000 izv. 
4: Hac-Kare. - 1990. - XVII, 416 str. - 30.000 izv. 
5: Kari-Krei. - 1991. - XV, 416 str. - 22.000 izv. 
6: Krek-Marij. - 1992. - XV, 416 str. - 20.000 izv. 
7: Marin-Nor. - 1993. - XV, 416 str.. - 20.000 izv. 
1. Javornik, Marjan 2. Voglar, Dušan 
908(497.12)(031) 
Č II 363507/1                                       1987/5271 
Č II 363507/2                                       1988/5869 
Č II 363507/3                                       1989/5773 
Č II 363507/4                                       1990/6881 
Č II 363507/5                                       1991/7161 
Č II 363507/6                                       1992/6955 
Č II 363507/7                                       1994/0125 
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3. Отделната част има самостоятелно заглавие 

3.1 Йерархия на две нива  
 

По този начин се обработват монографии в повече части, при които йерархичното 
отношение е на две нива („баща”, „син”), а всяка отделна част има собствено 
заглавие. В подполе 200≠а се въвежда общото заглавие, в подполе 200≠h – 
цифровото означение на частта, а в подполе 200≠i – заглавието на частта 
(подчинено заглавие). 
 

Въвеждане на данните: 

    Том 1: 
 

001  ⊔⊔ ≠ac≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠bd≠c1991≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ay 
200  0⊔ ≠aBeli menihi≠h#Knj. #1≠iUstanovitev samostana≠epovest iz prve polovice 

XII. stoletja≠fIvan Zorec  
210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cZaložništvo slovenske knjige≠d1991≠eLjubljana≠g"Tone 

Tomšič" 
215  ⊔⊔ ≠a184 str.≠d18 cm 
225  2⊔ ≠a#Zbirka #Slovenska povest 
300  ⊔⊔ ≠aIzšlo v broš. in ital. vezavi 
300  ⊔⊔ ≠aRecept Mohorjanske zgodovinske povesti / Miran Hladnik: str. 177-183 
675  ⊔⊔ ≠a886.3-311.6≠s82≠b886.3 
700  ⊔1 ≠aZorec≠bIvan≠4070 
996  11 ≠dn391969\s1≠f099102979≠vd 
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     Том 2: 
 

001  ⊔⊔ ≠ac≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠bd≠c1991≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ay 
200  0⊔ ≠aBeli menihi≠h#Knj. #2≠iSamostan v turški sili≠epovest iz druge polovice 

XV. stoletja≠fIvan Zorec  
210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cZaložništvo slovenske knjige≠d1991≠eLjubljana≠g"Tone 

Tomšič" 
215  ⊔⊔ ≠a158 str.≠d18 cm 
225  2⊔ ≠a#Zbirka #Slovenska povest 
300  ⊔⊔ ≠aIzšlo v broš. in ital. vezavi 
675  ⊔⊔ ≠a886.3-311.6≠s82≠b886.3 
700  ⊔1 ≠aZorec≠bIvan≠4070 
996  11 ≠dn391969\s2≠f099102981≠vd 

 

     Том 3: 
 

001  ⊔⊔ ≠ac≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠bd≠c1991≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ay 
200  0⊔ ≠aBeli menihi≠h#Knj. #3≠iSamostan ob kmečkih uporih≠epovest iz druge 

polovice XVI. stoletja≠fIvan Zorec  
210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cZaložništvo slovenske knjige≠d1991≠eLjubljana≠g"Tone 

Tomšič" 
215  ⊔⊔ ≠a166 str.≠d18 cm 
225  2⊔ ≠a#Zbirka #Slovenska povest 
300  ⊔⊔ ≠aIzšlo v broš. in ital. vezavi 
675  ⊔⊔ ≠a886.3-311.6≠s82≠b886.3 
700  ⊔1 ≠aZorec≠bIvan≠4070 
996  11 ≠dn391969\s3≠f099103309≠vd 
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     Том 4: 
 

001  ⊔⊔ ≠ac≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠bd≠c1991≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ay 
200  0⊔ ≠aBeli menihi≠h#Knj. #4≠iSamostan ob razpustu≠epovest iz druge polovice 

XVIII. stoletja≠fIvan Zorec  
210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cZaložništvo slovenske knjige≠d1991≠eLjubljana≠g"Tone 

Tomšič" 
215  ⊔⊔ ≠a153 str.≠d18 cm 
225  2⊔ ≠a#Zbirka #Slovenska povest 
300  ⊔⊔ ≠aIzšlo v broš. in ital. vezavi 
300  ⊔⊔ ≠aOpombe / M. H.: str. [154] 
300  ⊔⊔ ≠aSlovarček manj znanih besed: str. [155] 
675  ⊔⊔ ≠a886.3-311.6≠s82≠b886.3 
700  ⊔1 ≠aZorec≠bIvan≠4070 
996  11 ≠dn391969\s4≠f099104088≠vd 
 

Том  1 се визуализира в следния вид: 

                                           391969/1 
ZOREC, Ivan 
      Beli menihi. Knj. 1, Ustanovitev samostana : povest iz prve 
polovice XII. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo 
slovenske knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 184 str. ; 
18 cm. - (Zbirka Slovenska povest) 
 

Izšlo v broš. in ital. vezavi. - Recept Mohorjanske zgodovinske 
povesti / Miran Hladnik: str. 177-183 
886.3-311.6 
391969/1                                                               1991/2979 
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Том  2 се визуализира в следния вид: 
 

                                            391969/2 
ZOREC, Ivan 
      Beli menihi. Knj. 2, Samostan v turški sili : povest iz druge 
polovice XV. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo 
slovenske knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 158 str. ; 
18 cm. - (Zbirka Slovenska povest) 
 

Izšlo v broš. in ital. vezavi 
886.3-311.6 
391969/2                                                                1991/2981 

 

 

Том  3 се визуализира в следния вид: 
 

                                          391969/3 
ZOREC, Ivan 
      Beli menihi. Knj. 3, Samostan ob kmečkih uporih : povest iz  
druge polovice XVI. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo 
slovenske knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 166 str. ; 
18 cm. - (Zbirka Slovenska povest) 
 

Izšlo v broš. in ital. vezavi 
886.3-311.6 
391969/3                                                                1991/3309 
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Том 4 се визуализира в следния вид: 

                                           391969/4 
ZOREC, Ivan 
      Beli menihi. Knj. 4, Samostan ob razpustu : povest iz druge 
polovice XVIII. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo 
slovenske knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 153 str. ; 
18 cm. - (Zbirka Slovenska povest) 
 

Izšlo v broš. in ital. vezavi. - Opombe / M. H.: str. [154]. -   
Slovarček manj znanih besed: str. [155] 
886.3-311.6 
391969/4                                                                1991/4088 
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3.2 Йерархия на повече нива  

По този  начин се обработват монографии в повече части, при които йерархичните 
отношения са на повече от две нива („баща”, „син”, „внук”, „правнук” ...). Записите 
се създават за частите, които са на най-ниско ниво в йерархията и имат две или 
повече висшестоящи заглавия. В подполе 200≠а се въвежда общото заглавие, а в 
повтарящи се подполета 200≠h, ≠i  се въвеждат подчинените заглавия като се следва 
йерархията. Като пример за каталогизиране на многотомни монографични издания с 
йерархия на повече нива е посочено изданието на Карл Маркс и Фридрих Енгелс, 
озаглавено Gesamtausgabe. Схемата е представена частично на следващата 
страница. 
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Въвеждане на данните:  

Запис 4.1.: 
 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0≠7ba 
100  ⊔⊔ ≠bd≠c1975≠hslv 
101  0⊔ ≠ager 
102  ⊔⊔ ≠adeu 
105  ⊔⊔ ≠ay 
200  0⊔ ≠aWerke, Artikel, Entwürfe≠h#Bd. #1≠iWerke, Artikel, literarische Versuche 

bis März 1843≠h#Teil #1≠iText≠fKarl Marx, Friedrich Engels 
≠gherausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der 
KPdSU und vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 

210  ⊔⊔ ≠aBerlin≠cDietz≠d1975 
215  ⊔⊔ ≠a88, 858 str.≠d25 cm 
225  2⊔ ≠aGesamtausgabe≠fKarl Marx, Friedrich Engels≠v#Abt. #1 
540  0⊔ ≠aGesamtausgabe 
675  ⊔⊔ ≠a141.82 
675  ⊔⊔ ≠a321.6/.7 
675  ⊔⊔ ≠a330.84/.86 
700  ⊔1 ≠aMarx≠bKarl≠4070 
701  11 ≠aEngels≠bFriedrich≠4070 
996  01 ≠dn4566\s1/1/1≠f000009947≠va 
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Запис 4.2.: 
 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0≠7ba 
100  ⊔⊔ ≠bd≠c1975≠hslv 
101  0⊔ ≠ager 
102  ⊔⊔ ≠adeu 
105  ⊔⊔ ≠ay 
200  0⊔ ≠aWerke, Artikel, Entwürfe≠h#Bd. #1≠iWerke, Artikel, literarische Versuche 

bis März 1843≠h#Teil #2≠iApparat≠fKarl Marx, Friedrich Engels 
≠gherausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der 
KPdSU und vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 

210  ⊔⊔ ≠aBerlin≠cDietz≠d1975 
215  ⊔⊔ ≠aStr. 863-1337≠d25 cm 
225  2⊔ ≠aGesamtausgabe≠fKarl Marx, Friedrich Engels≠v#Abt. #1 
540  0⊔ ≠aGesamtausgabe 
675  ⊔⊔ ≠a141.82 
675  ⊔⊔ ≠a321.6/.7 
675  ⊔⊔ ≠a330.84/.86 
700  ⊔1 ≠aMarx≠bKarl≠4070 
701  11 ≠aEngels≠bFriedrich≠4070 
996  01 ≠dn4567\s1/1/2≠f000009948≠va 
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Запис 4.3.: 
 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0≠7ba 
100  ⊔⊔ ≠bg≠c1976≠d1981≠hslv 
101  0⊔ ≠ager 
102  ⊔⊔ ≠adeu 
105  ⊔⊔ ≠ay 
200  0⊔ ≠a"#Das #Kapital" und Vorarbeiten≠h#Bd. #1≠iÖkonomische Manuskripte 

1857/58≠iApparat≠fKarl Marx, Friedrich Engels≠gherausgegeben vom 
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und vom Institut für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 

210  ⊔⊔ ≠aBerlin≠cDietz≠d1976-1981 
215  ⊔⊔ ≠a2 zv. (155 str.; str. 753-1182)≠d25 cm 
225  2⊔ ≠aGesamtausgabe≠fKarl Marx, Friedrich Engels≠v#Abt. #2 
540  0⊔ ≠aGesamtausgabe 
675  ⊔⊔ ≠a141.82 
675  ⊔⊔ ≠a321.6/.7 
675  ⊔⊔ ≠a330.84/.86 
700  ⊔1 ≠aMarx≠bKarl≠4070 
701  11 ≠aEngels≠bFriedrich≠4070 
996  01 ≠dn4565\s2/1/Apparat\x1≠f000009945≠va 
996  01 ≠dn4565\s2/1/Apparat\x2≠f000009946≠va 
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Запис 4.4.:  
 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0≠7ba 
100  ⊔⊔ ≠bg≠c1976≠d1981≠hslv 
101  0⊔ ≠ager 
102  ⊔⊔ ≠adeu 
105  ⊔⊔ ≠ay 
200  0⊔ ≠a"#Das #Kapital" und Vorarbeiten≠h#Bd. #1≠iÖkonomische Manuskripte 

1857/58≠iText≠fKarl Marx, Friedrich Engels≠gherausgegeben vom Institut 
für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und vom Institut für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 

210  ⊔⊔ ≠aBerlin≠cDietz≠d1976-1981 
215  ⊔⊔ ≠a2 zv. (29, 747 str.)≠d25 cm 
225  2⊔ ≠aGesamtausgabe≠fKarl Marx, Friedrich Engels≠v#Abt. #2 
540  0⊔ ≠aGesamtausgabe 
675  ⊔⊔ ≠a141.82 
675  ⊔⊔ ≠a321.6/.7 
675  ⊔⊔ ≠a330.84/.86 
700  ⊔1 ≠aMarx≠bKarl≠4070 
701  11 ≠aEngels≠bFriedrich≠4070 
996  01 ≠dn4564\s2/1/Text\x1≠f000009943≠va 
996  01 ≠dn4564\s2/1/Text\x2≠f000009944≠va 
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Описанието се визуализира в следния вид: 

Запис 4.1.: 

                                           4566/1/1/1 
MARX, Karl 
      Werke, Artikel, Entwürfe. Bd. 1, Werke, Artikel, literarische 
Versuche bis März 1843. Teil 1, Text / Karl Marx, Friedrich Engels ; 
herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der  
KPdSU und vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 
. - Berlin : Dietz, 1975. - 88, 858 str. ; 25 cm. - (Gesamtausgabe / Karl 
Marx, Friedrich Engels ; Abt. 1) 
 

1. Engels, Friedrich 
 

141.82 
321.6/.7 
330.84/.86 
 

4566/1/1/1                                                                        9947 
 
 

Запис 4.2.: 

                                            4567/1/1/2 
MARX, Karl 
      Werke, Artikel, Entwürfe. Bd. 1, Werke, Artikel, literarische 
Versuche bis März 1843. Teil 2, Apparat / Karl Marx, Friedrich Engels ; 
herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der  
KPdSU und vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 
. - Berlin : Dietz, 1975. - Str. 863-1337 ; 25 cm. - (Gesamtausgabe / Karl 
Marx, Friedrich Engels ; Abt. 1) 
 

1. Engels, Friedrich 
 

141.82 
321.6/.7 
330.84/.86 
 

4567/1/1/2                                                                        9948 
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Запис 4.3.: 

                                         4565/2/1/Apparat 
MARX, Karl 
      "Das Kapital" und Vorarbeiten. Bd. 1, Ökonomische Manuskripte 
1857/58. Apparat / Karl Marx, Friedrich Engels ; herausgegeben vom 
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und vom Institut 
für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. - Berlin : Dietz, 1976-1981.  
- 2 zv. (155 str. ; str. 753-1182) ; 25 cm. - (Gesamtausgabe / Karl Marx, 
Friedrich Engels ; Abt. 2) 
 

1. Engels, Friedrich 
 

141.82 
321.6/.7 
330.84/.86 
 

4565/2/1/Apparat/1                                                                9945 
4565/2/1/Apparat/2                                                                9946 
 
 

Запис 4.4.: 

                                         4564/2/1/Text 
MARX, Karl 
      "Das Kapital" und Vorarbeiten. Bd. 1, Ökonomische Manuskripte 
1857/58. Text / Karl Marx, Friedrich Engels ; herausgegeben vom 
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und vom Institut 
für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. - Berlin : Dietz, 1976-1981.  
- 2 zv. (29, 747 str.) ; 25 cm. - (Gesamtausgabe / Karl Marx, Friedrich 
Engels ; Abt. 2) 
 

1. Engels, Friedrich 
 

141.82 
321.6/.7 
330.84/.86 
 

4564/2/1/Text/1                                                                9943 
4564/2/1/Text/2                                                                9944 
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Заглавията Text (запис 4.1) и Apparat (запис8са относително неидентифициращи. 
Това позволява двата записа да се обединят. Двата „внука” са въведени в поле  327 
както при описанието на поредици. 

 
200  0⊔ ≠aWerke, Artikel, Entwürfe≠h#Bd. #1≠iWerke, Artikel, literarische Versuche 

bis März 1843≠fKarl Marx, Friedrich Engels≠gherausgegeben vom Institut 
für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und vom Institut für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 

215  ⊔⊔ ≠a2 zv. (88, 1337 str.)≠d25 cm 
225  2⊔ ≠aGesamtausgabe≠fKarl Marx, Friedrich Engels≠v#Abt. #1 
327  10 ≠0Vsebina≠a#Teil #1: Text≠a#Teil #2: Apparat 
996  01 ≠dn4566\s1/1\x1≠f000009947≠va 
996  01 ≠dn4567\s1/1\x2≠f000009948≠va 
 
 
 

Записите 4.3 и 4.4 също могат да се обединят в един запис. 

 
200  0⊔ ≠a"#Das #Kapital" und Vorarbeiten≠h#Bd. #1≠iÖkonomische Manuskripte 

1857/58≠fKarl Marx, Friedrich Engels≠gherausgegeben vom Institut für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und vom Institut für Marxismus-
Leninismus beim ZK der SED 

215  ⊔⊔ ≠a4 zv.≠d25 cm 
225  2⊔ ≠aGesamtausgabe≠fKarl Marx, Friedrich Engels≠v#Abt. #2 
327  10 ≠0Vsebina≠aText. - 1976-1981. - 2 zv.(29, 747 str.)≠aApparat. - 1976-1981. - 

2 zv. (155 str. ; str. 753-1182) 
996  01 ≠dn4564\s2/1\xText/1≠f000009943≠va 
996  01 ≠dn4564\s2/1\xText/2≠f000009944≠va 
996  01 ≠dn4565\s2/1\xApparat/1≠f000009945≠va 
996  01 ≠dn4565\s2/1\xApparat/2≠f000009946≠va 
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4. Отделната част има две или повече равностойни по значение 
заглавия 

По този начин се обработват монографии в повече части, при които йерархичните 
отношения са на две нива („баща”, „син”), а всяка отделна част съдържа две или 
повече равностойни по значение заглавия. В подполе 200≠а се въвежда общото 
заглавие, а в подполе 200≠h – цифровото означение на частта. За да бъдат 
равностойни по значение подчинените заглавия на отделните части, те не трябва да 
се въвеждат в повтарящи се полета 200≠i (това би означавало, че между тях 
съществува йерархично отношение). Подчинените заглавия, които са равностойни 
по значение, се въвеждат в поле 327≠а – Забележка за съдържание. В подполе ≠0 се 
записва въвеждащ израз (напр., „Съдържа:”). Когато подчинените заглавия, които са 
равностойни по значение, са произведения от един автор (посочен в подполе 200≠f), 
те се въвеждат в повтарящи се подполета ≠а. Индикатор 2 трябва да има стойност 0 
– в такъв случай пунктуацията между повтарящите се подполета ≠а, съответно 
между равностойните по значение подчинени заглавия (точка и запетайка) се 
изписва автоматично.  Когато произведенията са от различни автори, съответно в 
случаите на анонимни произведения, всички равностойни по значение заглавия 
трябва да се въведат в едно подполе 327≠а, защото така пунктуационните знаци 
между заглавията могат да се въведат прецизно. Подчинените заглавия се въвеждат 
и в поле 423, за да се получат каталожни картички с допълнителни описания. Поле 
423 трябва да се попълва и в случаите на различни автори и анонимни 
произведения, за да се осигури търсене по заглавие. 
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Въвеждане на данните: 

     Том 1: 
 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠c1992≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ad≠bj3 
200  0⊔ ≠aFizika≠h#Del #1≠fJanez Strnad≠g[slike Berto Žitko] 
205  ⊔⊔ ≠a7. natis 
210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cDruštvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije≠d1992 
215  ⊔⊔ ≠a284 str.≠cgraf. prikazi≠d24 cm 
225  0⊔ ≠aMatematika-fizika≠ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij≠v9e 
300  ⊔⊔ ≠a500 izv. 
320  ⊔⊔ ≠aUčne knjige: str. 7 
320  ⊔⊔ ≠aKazalo 
327  10 ≠0Vsebina na nasl. str.:≠aMehanika≠aToplota  
423  ⊔1 ≠12000⊔≠aMehanika≠aToplota≠1700⊔1≠aStrnad≠bJanez≠4070 
675  ⊔⊔ ≠a53(075.8)≠s53 
700  ⊔1 ≠aStrnad≠bJanez≠4070 
702  01 ≠aŽitko≠bBerto≠4440 
996  01 ≠dlČ\n200064\s9e/1≠f099200561≠vd 
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     Том 2: 
 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠c1992≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ad≠bj3 
200  0⊔ ≠aFizika≠h#Del #2≠fJanez Strnad≠g[slike Berto Žitko] 
205  ⊔⊔ ≠a4. natis 
210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cDruštvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije≠d1992 
215  ⊔⊔ ≠aStr. 293-564≠cgraf. prikazi≠d24 cm 
225  0⊔ ≠aMatematika-fizika≠ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij≠v11c 
300  ⊔⊔ ≠a500 izv. 
320  ⊔⊔ ≠aKazalo 
327  10 ≠0Vsebina na nasl. str.:≠aElektrika≠aOptika  
423  ⊔1 ≠12000⊔≠aElektrika≠aOptika≠1700⊔1≠aStrnad≠bJanez≠4070 
675  ⊔⊔ ≠a53(075.8)≠s53 
700  ⊔1 ≠aStrnad≠bJanez≠4070 
702  01 ≠aŽitko≠bBerto≠4440 
996  01 ≠dlČ\n200065\s11c/2≠f099200657≠vd 
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   Том 3: 
 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠c1992≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ad≠bj3 
200  0⊔ ≠aFizika≠h#Del #3≠fJanez Strnad≠g[slike Berto Žitko] 
205  ⊔⊔ ≠a4. natis 
210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cDruštvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije≠d1992 
215  ⊔⊔ ≠a320 str.≠cgraf. prikazi≠d24 cm 
225  1⊔ ≠aMatematika-fizika≠ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij≠v14c 
300  ⊔⊔ ≠a300 izv. 
320  ⊔⊔ ≠aKazalo 
327  10 ≠0Vsebina na nasl. str.:≠aPosebna teorija relativnosti≠aKvantna fizika 

≠aAtomi  
423  ⊔1 ≠12000⊔≠aPosebna teorija relativnosti≠aKvantna fizika≠aAtomi≠1700⊔1 

≠aStrnad≠bJanez≠4070 
675  ⊔⊔ ≠a53(075.8)≠s53 
700  ⊔1 ≠aStrnad≠bJanez≠4070 
702  01 ≠aŽitko≠bBerto≠4440 
996  01 ≠dn200066\s14c/3≠f099200372≠va 
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     Том 4: 
 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠c1992≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ad≠bj3 
200  0⊔ ≠aFizika≠h#Del #4≠fJanez Strnad≠g[slike Berto Žitko] 
205  ⊔⊔ ≠a2. natis 
210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cDruštvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije≠d1992 
215  ⊔⊔ ≠a284 str.≠cgraf. prikazi≠d24 cm 
225  2⊔ ≠aMatematika-fizika≠ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij≠v19a 

[i. e. 18a] 
300  ⊔⊔ ≠a1.000 izv. 
320  ⊔⊔ ≠aKazalo 
327  10 ≠0Vsebina na nasl. str.:≠aMolekule≠aKristali≠aJedra≠aDelci  
423  ⊔1 ≠12000⊔≠aMolekule≠aKristali≠aJedra≠aDelci≠1700⊔1≠aStrnad≠bJanez 

≠4070 
675  ⊔⊔ ≠a53(075.8)≠s53 
700  ⊔1 ≠aStrnad≠bJanez≠4070 
702  01 ≠aŽitko≠bBerto≠4440 
996  01 ≠dn200067\s18a/4≠f099200886≠va 
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Описанието на том 1 се визуализира в следния вид: 
 

                                         Č 200064/9e/1 
STRNAD, Janez 
      Fizika. Del 1 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - 7. natis. - 
Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 
1992. - 284 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika :  
zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 9e) 
 

500 izv. - Učne knjige: str. 7. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: 
Mehanika ; Toplota 
1. Strnad, Janez: Mehanika 2. Strnad, Janez: Toplota  
 

53(075.8) 
 

Č 200064/9e/1                                                               1992/561 

 

Описанието на том 2 се визуализира в следния вид: 
 

                                       Č 200065/11c/2 
STRNAD, Janez 
      Fizika. Del 2 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - 4. natis. - 
Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 
1992. - Str. 293-564 : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika :  
zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 11c) 
 

500 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Elektrika ; Optika 
1. Strnad, Janez: Elektrika 2. Strnad, Janez: Optika  
 

53(075.8) 
 

Č 200065/11c/2                                                               1992/657 



COMARC/B Каталогизация на монографии в повече части 
 

© IZUM, юни 1994, Прев. на англ.: февр. 2008, Прев. на бълг.: юли 2008, Проект  
 Каталогизация на монографии в повече части - 33 

Описанието на том 3 се визуализира в следния вид: 
 

                                         200066/14c/3 
STRNAD, Janez 
      Fizika. Del 3 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - 4. natis. - 
Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 
1992. - 320 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika :  
zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 14c) 
 

300 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Posebna teorija 
relativnosti ; Kvantna fizika ; Atomi 
1. Strnad, Janez: Posebna teorija relativnosti 2. Strnad, 
Janez: Kvantna fizika 3. Strnad, Janez: Atomi  
 

53(075.8) 
 

200066/14c/3                                                                 1992/372 
 

Описанието на том 4 се визуализира в следния вид: 
 

                                         200067/18a/4 
STRNAD, Janez 
      Fizika. Del 4 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - 2. natis. - 
Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 
1992. - 284 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika :  
zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 19a [i. e. 18a]) 
 

1.000 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Molekule ; Kristali ; 
Jedra ; Delci 
1. Strnad, Janez: Molekule 2. Strnad, Janez: Kristali 3. Strnad, 
Janez: Jedra 4. Strnad, Janez: Delci  
 

53(075.8) 
 

200067/18a/4                                                                 1992/886 
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5. Общото заглавие е родов израз  

По този начин се обработват монографии в повече части, при които общото 
заглавие е родов израз (напр., събрани съчинения, Collected works, Gesamtwerke, 
Gesamtausgabe), а на заглавната страница са посочени и отделните равностойни по 
значение подчинени заглавия. В повтарящи се подполета 200≠а се въвеждат 
отделните равностойни по значение подчинени заглавия. Когато на заглавната 
страница е посочен само родовият израз, конкретните равностойни по значение 
заглавия на отделните части, за които може да се получи информация от показалеца 
или съдържанието, не трябва да се въвеждат в поле 200, а само в поле 327 – 
Забележка за съдържание. В подполе 225 – Серия се въвеждат общото заглавие, 
сведенията за отговорност и цифровото означение на частта (в съответните 
подполета 225≠а ≠f ≠v). За да се осигури търсене по заглавие, общото заглавие 
трябва да се въведе и в подполе 540≠а (стойността на индикатора е 0 когато не е 
необходимо да се генерира каталожна картичка с допълнително библиографско 
описание). 

Въвеждане на данните: 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠c1955≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ay 
200  0⊔ ≠aDramatski spisi≠aLogarjevi≠fJosip Stritar≠g[uredil in z opombami 

opremil France Koblar] 
210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cDržavna založba Slovenije≠d1955 
215  ⊔⊔ ≠a501 str.≠d21 cm 
225  2⊔ ≠aZbrano delo≠fJosip Stritar≠v#knj. #5 
225  2⊔ ≠aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 
540  0⊔ ≠aZbrano delo 
675  ⊔⊔ ≠a886.3 Stritar J.≠b886.3 
700  ⊔1 ≠aStritar≠bJosip≠4070 
702  01 ≠aKoblar≠bJože≠4340 
996  01 ≠dlA\n2372\s5≠f095501332≠vd 
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001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠c1956≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ay 
200  0⊔ ≠aŠest parov klobas≠aPo tobaku smrdiš≠aŽenitev iz nevoščljivosti 

≠aPonarejeni bankovci≠aKako je Kotarjev Peter delal pokoro, ker je krompir 
kradel≠aPravda med bratoma≠aRokovnjači≠fJosip Jurčič≠g[uredil in z 
opombami opremil Mirko Rupel] 

210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cDržavna založba Slovenije≠d1956 
215  ⊔⊔ ≠a333 str.≠d21 cm 
225  2⊔ ≠aZbrano delo≠fJosip Jurčič≠v#knj. #7 
225  2⊔ ≠aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 
540  0⊔ ≠aZbrano delo 
675  ⊔⊔ ≠a886.3-821≠s886.3 
675  ⊔⊔ ≠a82 Jurčič J. 
700  ⊔1 ≠aJurčič≠bJosip≠4070 
702  01 ≠aRupel≠bMirko≠4340 
996  01 ≠dlA\n2278\s7≠f095601317≠vd  
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001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0 
100  ⊔⊔ ≠c1956≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ay≠fz2 
200  0⊔ ≠aCvetje v jeseni≠aVisoška kronika≠aVariante≠fIvan Tavčar≠g[uredila in z 

opombami opremila Marja Boršnik] 
210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cDržavna založba Slovenije≠d1957≠eLjubljana≠gTriglavska 

tiskarna 
215  ⊔⊔ ≠a423 str.≠d21 cm 
225  2⊔ ≠aZbrano delo≠fIvan Tavčar≠v#knj. #6 
225  2⊔ ≠aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 
540  0⊔ ≠aZbrano delo 
675  ⊔⊔ ≠a886.3 Tavčar I.≠s886.3≠b82 
675  ⊔⊔ ≠a886.3.09 Tavčar I. 
700  ⊔1 ≠aTavčar≠bIvan≠4070 
702  01 ≠aBoršnik≠bMarja≠4340 
996  01 ≠dlA\n2308\s6≠f095601320≠vd 

 

Описанието се визуализира в следния вид: 

                                             A 2372/5 
STRITAR, Josip 
      Dramatski spisi ; Logarjevi / Josip Stritar ; [uredil in z 
opombami opremil France Koblar]. - Ljubljana : Državna založba 
Slovenije, 1955. - 501 str. ; 21 cm. - (Zbrano delo / Josip Stritar ; 
knj. 5) (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev) 
 
1. Stritar, Josip: Logarjevi 
 

886.3 Stritar J. 
 

A 2372/5                                                                  1955/1332 
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                                         A 2278/7 
JURČIČ, Josip 
      Šest parov klobas ; Po tobaku smrdiš ; Ženitev iz nevoščljivosti ; 
Ponarejeni bankovci ; Kako je Kotarjev Peter delal pokoro, ker 
je krompir kradel ; Pravda med bratoma ; Rokovnjači / Josip 
Jurčič ; [uredil in z opombami opremil Mirko Rupel]. - Ljubljana :  
Državna založba Slovenije, 1956. - 333 str. ; 21 cm. - (Zbrano delo /  
Josip Jurčič ; knj. 7) (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev) 
 
1. Jurčič, Josip: Po tobaku smrdiš 2. Jurčič, Josip: Ženitev iz  
nevoščljivosti 3. Jurčič, Josip: Ponarejeni bankovci 4. Jurčič, Josip: 
Kako je Kotarjev Peter delal pokoro, ker je krompir kradel 5. Jurčič,  
Josip: Pravda med bratoma 
 

886.3-821 
82 Jurčič J. 
 

A 2278/7                                                                  1956/1317 
 
 
                                         A 2308/6 
TAVČAR, Ivan 
      Cvetje v jeseni ; Visoška kronika ; Variante / Ivan Tavčar ;  
[uredila in z opombami opremila Marja Boršnik]. - Ljubljana :  
Državna založba Slovenije, 1957 (Ljubljana : Triglavska tiskarna) 
. - 423 str. ; 21 cm. - (Zbrano delo / Ivan Tavčar ; knj. 6)  
(Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev) 
 
1. Tavčar, Ivan: Visoška kronika 2. Tavčar, Ivan: Variante 
 

886.3 Tavčar I. 1 
886.3.09 Tavčar I. 
 

A 2308/6                                                                  1956/1320 
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